
 
 מדינת ישראל
 משרד החינוך 

 הפיקוח על החינוך הגופני 
 מחוז מרכז

- 

  

                                                                                             

 ה'/אב/תשע"ט 
 2019אוגוסט  06 

                   כבוד                                                                                                                         ל
                                                                                                                                                                                                                                                     לחינוך גופניהמורה 

 צפוני –מרכז מחוז ב
 

 שלום רב,

 : ן  "פתשלקראת שנה"ל וך גופני ניכנס הערכות למורים לחהנדו
 

 המלמדים בבתיה"ס היסודיים והעל יסודיים.הנך מוזמן/ת לכנס הערכות למורים לחינוך גופני 

 באודיטוריום מרכז ספיר בכפר סבא,  25.8.19, טתשע" אב' כד, ראשוןייערך ביום הכנס  

 (.חינםהחניה  -בחניון קניון ערים במרכז העיר בכפר סבא ,ן להחנות בסמוך לקריית ספיר, לידיעתכם נית35)רח' ירושלים 

 : וכנית הכנסלהלן ת

 וכיבוד קל רישום, התכנסות  - 08:30-09:30

 וספרות מקצועית מכירת יומן המורה לחינוך גופני 

 

 פורשיםמורים פרידה מו ברכות    -              9:30

 ראש העיר כפר סבא                     -רפי סער מר                                              
 מנהל המחלקה לפיקוח על החינוך הגופני וסגן מפמ"ר -מר עופר שמעוני                                             
 המורים לחינוך גופנייו"ר ארגון  –גב' שרה ברילנט                                              

 יו"ר סניף השרון הסתדרות המורים–גב' ענת רז                                              
 

 בעברו אלוף ישראל וסגן אלוף העולם בגלישת רוח.       – נמרוד משיח מר -"הולך עם הרוח"                               10:30

                                                                                                   מדליות באליפויות העולם ברציפות. 3 -מחזיק בשיא זכיות                                                                        

 גב' ירדן הרלב – "במערכת החינוךחדשנות ו יזמות :2020בדרך לטוקיו "                                         

 וועד האולימפי בישראלציגת הנ                                                                                                                                    
                                                                      .                                                                                                                                                    

                                                                                                                                 דבר המפקחת –תש"פהערכות לקראת שנה"ל   -" החינוך הגופני במרכז"             -      11:30-12:00

                                             

   ימי ההערכות הבית עם  חפיפהלמניעת  על חובת הנוכחות בכנס ,מבעוד מועד  ,מנהל/ת ביה"סאת  ידעל ךאבקש

 חיוני ביותר כהכנה מקצועית וארגונית לקראת שנה"ל. ,הנערך אחת לשנה,כנס ההערכות   ריים.סיפ

 חובה!במהלך כל הכנס הנוכחות               

: – לתשומת ליבכם נוכחות באופן מקוון  הערכות לרישום 

ויעיל, על מנת  יתבצע דרך טופס מקוון: הינכם  שרישום הנוכחות יהיה  מהיר  הרישום לכנס 

  . QRמתבקשים להתקין מבעוד מועד במכשיר הסלולרי שלכם את האפליקציה לסריקה 
לכנס, דרך מכשיר הסלולרי תסרקו את הברקוד , שיפורסם במקום ההתכנסות עם הגעתכם 

נוכחותכם תיקלט במערכת.  ורק לאחר מילוי הטופס ושיגורו   יפתח טופס רישום 
 

 

 ב ב ר כ ה ,                                       
 

               לימור דוד                                      
 על החינוך הגופני ת מפקח                                                   
 
 
 

                                                                                                                     העתקים:                                                                                                
                                                                                                                    מנהלת מחוז מרכז -גב' עמליה חיימוביץ

 כפר סבא ראש העיר  -רפי סהר מר 
 ממונה על החינוך הגופניהמפמ"ר וה -גיא דגןמר 

 מנהל המחלקה לפיקוח על החינוך הגופני -מר עפר שמעוני
 מפקחת המחוז -גב' ורדה אופיר
 מחמ"ד המחוז - הרב גד ברטוב

 מנהל רשות הספרט העירונית כפר סבא -מר שאול מיטלברג
  מנהל אגף החינוך -גנץ-ד"ר אורי ארבל

 יו"ר ארגון המורים לחנ"ג –גב' שרה ברילנט 
 יו"ר סניף השרון הסתדרות המורים  -גב' ענת רז 

  מנכ"ל הוועד האולימפי -גילי לוסטינגמר 
 מנהלי בתי הספר

  


